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Ve vybraných sběrných dvorech je spuštěný projekt WANTED. Občané mo-
hou dopravit do sběrných dvorů funkční i nefunkční elektrozařízení. Pokud je 
provozuschopné, putuje k dalšímu využití, nefunkční zařízení jde k odbornému 
zpracování a recyklaci. Pilotně projekt WANTED probíhá v Praze a šesti měs-
tech v České republice, na Vysočině je to ve sběrném dvoře v Jihlavě, v Havlíčko-
vě ulici (SMJ). SMJ budou v rámci projektu shromažďovat elektro i v ostatních 
sběrných dvorech ve městě. -tz-
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ŽIVÝ POUŽIJEME PRO DOBROU VĚC - MRTVÝ ZRECYKLUJEME

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
ODEVZDÁVEJTE VE VYBRANÝCH
SBĚRNÝCH DVORECH

Živé či mrtvé elektro kdo přivede…

Odbor životního prostředí upozor-
ňuje, že v případě teplot pod bodem 
mrazu někdy dochází k přimrzání bio-
odpadu ke stěnám nádoby. Pracovníci 
svozové společnosti mají zkušenost, 
že pokusy dostat odpad ven z nádoby 
přinášejí více škod než užitku - zmrz-
lé plastové nádoby praskají. „Stává se, 
že si občané stěžují, že jim odpad nebyl 

vyvezen, ve skutečnosti se ale nepodařilo 
přimrzlý odpad z nádoby vysypat. Ne-
zbývá, než požádat o shovívavost a po-
čkat na příznivější počasí,“ vysvětluje 
Jan Machančík a dodává, že by občané 
neměli problém řešit např. tak, že by 
dávali odpad do nádob v igelitových 
pytlích, které do bioodpadu v žádném 
případě nepatří. -tz-

Bioodpad se bude v zimě 
svážet méně často

Zimní svoz komplikují mrazy

Od prosince 2016 do konce února 
2017 bude nižší četnost vývozu hně-
dých nádob na bioodpad. Důvodem je 
skutečnost, že v zimě vzniká a vyhazu-
je se menší množství biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpadu. 

Během roku se v Jihlavě bioodpad 
sváží po dvou týdnech, přes zimu to 
bude jednou za měsíc. Opatření se 
týká svozu malých nádob od rodin-
ných domů, velké kontejnery ze sídlišť 
a dalších sběrných míst se budou vyvá-
žet průběžně, podle zaplněnosti. 

„K tomuto kroku se přistupuje na zá-
kladě zkušeností z předchozích let. Cílem 
je zefektivnění svozu bioodpadu, kterého 

v zimních měsících vzniká minimální 
množství. Od prosince do února se bude 
svážet ve stanovených termínech.  Od 
března 2017 už budou svozy probíhat 
standardním způsobem, tedy jednou za 
14 dní, vždy v lichém týdnu. Svozové dny 
zůstávají stejné,“ uvádí Jan Machančík 
z odboru životního prostředí jihlavské-
ho magistrátu. -tz-

Zimní termíny svozu bioodpadu

5. 12. - 9. 12.
2. 1. - 6. 1.

30. 1. - 3. 2.
27. 2. - 3. 3.

Důstojná připomínka konce 1. svě-
tové války proběhla na jihlavském 
ústředním hřbitově v pátek 11. listopa-
du. V tento den se připomíná podpis 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
na západní frontě tím byly ukonče-
ny boje 1. světové války. Příměří bylo 
podepsáno 11.11. 1918, ve vlakovém 
voze v Le Francport, u severofrancouz-
ského města Compiegne. Významná 
událost se připomíná jako Den váleč-
ných veteránů.

Události se každoročně připomína-
jí i v Jihlavě, v režii krajského vojen-
ského velitelství. Na ústředním hřbi-
tově proběhlo vzpomínkové setkání, 
na kterém k přítomným promluvil 
Jan Ňachaj z Krajského vojenského 
velitelství, primátor Rudolf Chlou-
pek za město Jihlavu, senátor Miloš 
Vystrčil a Zdeněk Laštovička z Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu. 
Symbolem Dne veteránů je květ vl-
čího máku. -tz-

Jihlava si připomněla Den 
válečných veteránů

ZÁSTUPCI města, veřejnosti, armády a spolků si připomenuli Den válečných ve-
teránů pietním aktem na Ústředním hřbitově. Foto: archiv MMJ

Ještě před nedávnem nebylo torzo 
křížku u Vysoké ani vidět, dnes je kří-
žek opět v pořádku a je novou domi-
nantou a orientačním bodem v krajině. 

Po dohodě s předchozími soukromý-
mi vlastníky přešel „zbytek“ křížku do 
vlastnictví města, které se pak posta-

ralo o jeho obnovení. Jde o další krok 
dlouhodobé péče radnice o drobné 
památky v Jihlavě a okolí. 

Odbor správy realit v uplynulých 
letech opravil nebo obnovil napří-
klad kříž, sochu a studánku na Skalce, 
kapličky, Boží muka a kříže v Kosově, 
Heleníně a u Heroltic, křížek u Popic, 
nebo sochu madony s dítětem ve Stro-
jírenské ulici.

Takřka kompletní obnovení křížku 
u Vysoké provedl restaurátor Petr Pol-
tavec, kromě vytvoření nových částí 
obnovil písmo a celou konstrukci dů-
kladně ošetřil proti vlhkosti a pově-
trnostním vlivům. „Bohužel se nám k 
této drobné památce nepodařilo zjistit 
jakékoliv historické údaje, jako např. pů-
vodního donátora, důvod vzniku a po-
dobně,“ říká Ondřej Stránský z odboru 
správy realit a dodává: „Kříž není veden 
v evidenci nemovitých kulturních pamá-
tek ČR, jedná se ale o zajímavou historic-
kou památku“.

Práce proběhly v září a říjnu 2016, 
celková cena za restaurátorské práce je 
208.000 korun. -tz-

Opravený křížek u Vysoké

U VYSOKÉ stojí nová dominanta v 
krajině – zrestaurovaný křížek z rukou 
restaurátora Petra Poltavce. 

 Foto: archiv MMJ

Jihlavská zoo připravila kalendář vá-
nočních akcí. Veškeré informace na-
jdou lidé ve virtuálním adventním 
kalendáři na www.zoojihlava.cz. Při-
chystány budou prohlídky s průvodem 
po zoo, návštěva zázemí vybraných pa-

Adventní kalendář v zoo Jihlava

Poslední letošní 
zastupitelstvo

Letos naposledy zasednou zastupi-
telé v pondělí 12. prosince v zasedací 
síni magistrátu od 13. hodin. Průběh 
jednání bude jako vždy vysílán on-li-
ne na webu města. -lm-

vilonů, adventní dílny, koncerty, nebo 
přednášky. Děti i dospělí se mohou tě-
šit i na Mikuláše v zoo, nebo rozsvěce-
ní vánočního stromečku.

Celý letošní advent bude v duchu 
hesla: „Pošli to dobré dál“. Návštěvní-
ci v některé dny totiž mohou přinést 
třeba sladkosti bez palmového oleje 
a pomoci tak Mikuláši s nadílkou, 
nebo na pokladny přinést krmení 
pro zvířata, která si budou moci za 
odměnu nakrmit. Již tradiční součás-
tí adventu v jihlavské zoo je Advent-
ní akce „Vánočky nejen pro kočky“, na 
pomoc psům a kočkám v útulcích pro 
zvířata. -tz-


